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Prázdninové osmičky těší i varují     
před opakováním dějin 
Jak už věděli staří Římané, dějiny se pohybují po jakési plytké vertikální 

spirále a tak se se železnou pravidelností dostává lidstvo tam kde už bylo, i  

když na poněkud vyšší rovině. Od starověkých filozofů také pochází ono  

rčeni a varování, že ,,Národ, který zapomene na své dějiny, je bude přinucen  

znovu prožívat!‘‘ V době, kdy školství zažívá dobu innovativních, ale ne vždy 

prospěšných experimentů, výuka historie na britských školách druhého 

stupně zjevně upadá. Jak jsme už referovali, mnohé školy prostě pro  

nutnost udržovat disciplínu a zavádět nové a nové předpisy nestačí doučit  

celé curiculum a pak se někdy na různá odpovědná místa dostávají mladí      Přemysl Otakar II. Král český, markrabě moravský, vévoda 

lidé bez potřebných záchytných bodů pro rozhodování v těžkých situacích.    rakouský, štýrský, korutanský, kraňský a pán Chebska 

     Nejde ale vůbec jen o mladé lidi a jen o Brity Nedivme se, když dnes      

ani střední generace moc neví o srpnové okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 a už vůbec nic o 

tom, jak to bylo v roce 1918 se vznikem Československa, kteréžto obnovení státnosti letos radostně oslavujeme. A 

když jim starší člověk zazpívá o těch Sokolících, co stáli 6. července na strahovských hradbách na Sletech (a spolu se 

skauty udržovali pořádek a fungovali jako kurýři v onom historickém říjnu), tak se jen diví. Ještě více se pak diví 

tomu, že bez zásluh našich legií by Masaryk u prezidenta Wilsona asi tak dobře nepochodil a naší samostatnost do 

svých 14 požadavků míru s Rakouskem nezařadil (mimochodem, je ještě Praha Hlavní nádraží ,,Wilsoňák‘‘, nebo 

ne?). Proto je dobře, že to vše letos doma ve vlasti i zde Britům připomínáme (viz třeba konferenci na str.2) 

     Nedávno však člověk s překvapením zíral, když komentátor londýnského večerníku Evening Standard Petr 

Frankopan (a podle fotografie už žádný mladík) napsal v souvislosti s fotbalem, že Kaliningrad ,,byl založen ve 13. 

století Teutonskými rytíři jako součást náporu křesťanství na východ v časech, kdy Slované dělali potíže svou nechutí 

uzřít světlo a konvertovat‘‘. Člověk si ale ze školy pamatuje, že Královec založil mocný český (slovanský) král 

Přemysl Otakar II.,, kterému se říkalo ,,král železný a zlatý‘‘ a to po bitvě u Rudavy roku 1255 -- ve které jeho vojsko 

porazilo pohanské Prusy. Ti teutonští rytíři se tam prostě dostavili až pak a jejich podíl na zakládání hansovních 

přístavů na Baltu jim nikdo nebere. Kdo z Britů by však předpokládal, že to byli právě Češi se svým králem ze 

starobylé slovanské křesťanské dynastie, který město založil, což pana Frankopana poněkud omlouvá...   

     Někteří starší čeští a slovenští novináři si stěžují, že podobná nedbalost, či nechuť si před sepsáním článku 

pořádně prozkoumat dějinné souvislosti, je ve vlasti nyní velmi rozšířena, což je ještě větší škoda.. Je ovšem poněkud 

nepříjemné, že právě s Přemyslem Otakarem II. se pojí další neblahé osmičkové datum, neboť 26.srpna 1278 zahynul 

po zradě části šlechty v bitvě u Suchých Krut na Moravském poli. Má babička o tom zpívávala tklivou píseň, i když 

bitvu určitě nepamatovala. Co by asi stalo, kdyby Přemysl Otakar tehdy vyhrál? Ty osmičky jsou přece osudové!/jn/ 
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 Birminghamská galerie IKON a Velvyslanectví ČR srdečně zvou všechny krajany na výstavu významného                

                  českého malíře Vladimíra Kokolii ,,Epiphany‘‘ 
                 

                   v IKON Gallery, 1 Oozells Square, Brindleyplace, Birmingham B1 2HS                      

                                     od 4. července do 9. září 2018 
                     otevřeno od 11 do 17 hodin (úterý – sobota a také pondělky Bank Holidays) 
  

     Vladimír Kokolia: Koruna (2014) olej 

 v rámci výstavy proběhne 5.července od 10 do 18 hodin sympozium ,,Malé národy a globální identity – české otázky‘‘ za účasti 
 umělce a českých a britských specialistů umění (rezervace nutná na 0121 248 0708 / www.ikon-gallery.org (další informace na str.3)                                 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY           
,,Pelíšky‘‘ na Velehradě oceněny... 
Na předposlední červnovou sobotu připadlo třetí filmové  
představení na Velehradě. Míša a Blanka, které tyto  
produkce připravují, vybraly tentokrát Hřebejkův film 
z devadesátého roku: PELÍŠKY. Tento první z plejády  
“posametových” Hřebejkových filmů je svérázný i v tom, 
jak se v něm prolíná tragika lidských osudů před a po  
osmašedesátém roce s hořkosladkým českým humorem. 
Diváci, jednak angličtí studenti českého jazyka (film se 
promítal s anglickými titulky), jednak návštěvníci z řad 
česko-slovenské komunity, film náležitě ocenili. Užili si i  
Staropramenem zapíjené občerstvení, které následovalo  
po filmovém představení. A všechny diskuse, které zazněly 
do teplého letního večera... /as/ 
 

Plánované akce na Velehradě na podzim 
Od září budou pokračovat nedělní kurzy češtiny pro děti i 
dospělé, dojde na odložený rozhovor s pí. Ludikarovou i na 
Svatováclavskou slavnost se mší svatou. Další info v září a 
když pošlete mail s adresou na contact@velehrad.org.uk. 
 

Podnětná konference BBC a ČRo další 
akcí ke 100. výročí vzniku Československa 
Ve známém londýnském sídle BBC Broadcasting House  
se 19. června konala mezinárodní konference pod názvem  
,,Truth & Power‘‘ o dnešní a budoucí roli veřejnoprávních 
rozhlasů. Konference zároveň byla jednou z akcí, kterými  
se ČR a SR připomínají britské odborné i laické veřejnosti  
v roce 100. výročí založení Československa. Zároveň – jak  
připomínal velký plakát u vchodu, byla konference také 
oslavou 95. výročí vzniku Československého rozhlasu 
18. května 1923, pouhý půlrok po vzniku BBC, tedy  
nejstaršího národního rádia na světě, čemuž se někteří  
britští účastníci konference zprvu zdráhali uvěřit, stejně  

jako faktu, že první přímý sportovní přenos rozhlasu ze    Záběr z promítání ,,Pelíšků‘‘ na Velehradě, pohled do sálu BBC během konference 

sportovního utkání na evropském kontinentě byl vysílán z  ,,Truth & Power‘‘ a gen. ředitel českého rozhlasu René Zavoral, velvyslanec ČR  

Prahy o tři roky později. Není proto divu, že Český rozhlas  Libor Sečka a šéf EBU Jean-Paul Philippot zahájili recepci v rezidenci ambasády 
vyslal na konferenci vrcholnou delegaci v čele s generálním  
ředitelem Reném Zavoralem, který také spolu se známým a v BBC legendárním Čechem z dlouholetého vedení televize 
i rozhlasu BBC – včetně u nás dobře známé BBC World Service – sirem Johnem Tusou, z rodiny Baťováků (Tuša) a 
ředitelem BBC Radio Bobem Shenanem a velvyslancem ČR Liborem Sečkou konferenci zahájili. A když už padlo 
velvyslancovo jméno, je nutné připomenout, že konference byla jeho nápadem a jak už řečeno skvělou vizitkou 
republiky a blahopřání k tomuto úspěchu mu skládala celá řada krajanů i Britů.  
    I další řečníci a členové panelů konference patří mezi významné mediální představitele, jako například prezident 
RFE/RL (Rádií Svobodná Evropa a Svoboda z Prahy Thomas Kent, předseda Evropské vysílací unie EBU a francouzské 
RTBF Jean-Paul Philippot, ředitel Reutersova Institutu pro studie žurnalismu v Oxfordu dr. David Levy, ředitelka 
britské kanceláře Reportérů bez hranic Rebecca Vincent, šéfka vysílání BBC World Service v angličtině Mary 
Hockaday, ředitel BBC Radio and Education James Purnell, ředitelka zpravvodajství BBC Francesca Unsworth a řada 
dalších. Českou delegaci také reprezentovali ředitel distribuce Českých radiokomunikací Marcel Procházka, bývalý 
ministr zahraničí, ředitel Diplomatické akademie a poradce premiéra Cyril Svoboda a další bývalý ministr zahraničí 
Jan Kohout. Konference byla rozdělena na čtyři diskusní panely s moderátory (včetně Johna Tusy a moderátorky 
zpráv BBC Reety Chakrabarti) a tématy byly zdůvodnění nutnosti existence, nynější situace a budoucnost 
veřejnoprávních rozhlasů a konkurence internetových sociálních sítí. Kriticky je třeba poznamenat, že diskuse na 

poslední zmíněné téma neskončila po předvedení statistik poslechovosti tak bojovně a optimisticky, jak by si mnozí 
přáli, ale navázané kontakty snad dopomohou k vytvoření širší evropské spolupráce a definování potřebné strategie. 
Po ukončení programu konference diskuse pokračovaly i v rezidenci a na zahradě velvyslanectví ČR, kde bylo také 

připraveno bohaté pohoštění, které si většina britských účastníků nemohla vynachválit a nebylo to jen plzeňským. 
Opravdu reprezentativní akce a doufejme trvalé připomenutí někdejší slávy a vyspělosti našich národů britským 
spoluobčanům, včetně prakticky celého vedení BBC. Snad se to odrazí i v jejich zpravodajství o nás.../jn/     

Knihy na pomoc COMPASu v Peterborough? 
Jak uvádí v zajímavé reportáži z květnového diskusního večera s Petrem Torákem MBE v sále velvyslanectví ČR 
nejnovější číslo BCSA Review, jedním z mnoha podnětných počinů, kterými se tento bývalý úspěšný britský policista a 
nadále velmi aktivní rómský aktivista zapsal do povědomí krajanské komunity, bylo i založení organizace COMPAS 
v Peterborough na pomoc nově příchozím. BCSA už tamní knihovně věnovala knihy z pozůstalosti jednoho člena a 
možná by bylo vhodné tento počin následovat, pokud nastane podobná situace a pozůstalí neví co s knihami...  
    A když už je řeč o našich rómských krajanech, připomínáme, že pro potenciální studenty je ještě do 15. července 
možnost podat žádost o stipendium na středních či vyšších odborných školách v ČR na www.romskastipendia.cz.   

Informace ochotně podá Denisa Maková ze stejnojmenného týmu na 00 420 257 329 667. 
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Akce k výročí založení Československa  
pokračují výstavou v Birminghamu 
Jak už oznamuje ohlášení na titulní straně, akce našich 
velvyslanectví ke 100. výročí vzniku Československa dál 
pokračují. Tentokrát se v birminghamské přední galerii  
IKON představí výstavou obrazů významný český malíř 
Vladimír Kokolia (ročník 1956) od 4. 7. do 9.9. a tamtéž  

také 5.7. koná sympozium pod názvem ,,Malé národy  
a globální identity – české otázky‘‘ za účasti malíře i  
univerzitních odborníků z ČR i Británie.  
    Kokolia, který žije a tvoří v moravské vesnici Veverské 
Knínice a je inspirován venkovskou scenérií, včetně  
fascinace stromy, jejich stále se měnícími korunami a  
hrou světla v listí a jeho styl lze nazvat abstraktním  
impresionismem. V širší umělecké veřejnosti je znám od  
počátku let devadesátých a mezinárodně od výstavy  
Documenta v roce 1992. Malíř začínal figurativními  
kresbami, připomínajícími absurdností Váchala, a zazářil 
i jako rockový hudebník a zpěvák tria E a dodnes rozsah 
jeho dalších aktivit svědčí o všestraném talentu. Po pádu  
komunismu jeho díla došla konečně uznání a Václav  

Havel mu udělil prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého  
pro umělce do 35 let. Pak pobyl půl roku na stáži v  
Americe a po návratu byl jmenován profesorem na  
pražské Akademii výtvarných umění, i když prý nejraději 
tvoří doma ve Veverských Knínicích.  
    Pro naše diplomatická zastoupení je výstava další 
příležitostí, jak obě země vhodně představit Britům.  
A Birmingham není zas tak daleko od Londýna... /jn/ 
 

Skvělý slovenský literární večer  
Už po uzávěrce tohoto čísla se v sále velvyslanectví  
Slovenska konal pozoruhodný literární večer pod záštitou 
a za přítomnosti velvyslance Ľubomíra Reháka a za režie 

známého londýnského nakladatelství Jantar, známého 
to propagátora slovenské i české moderní literatury, které 
vede neúnavný Michael Tate. Tentokrát šlo o představení 
nejnovějšího dílu jeho československé trilogie slovenského 
autora Richarda pod názvem Gaudeamus. Jako dosud je 
překladatelem i tohoto díla trilogie (po Bajajově Burying 
the season (Na krásné modré Dřevnici) a Vieweghově Bliss 
was it in Bohemia (Báječná léta pod psa) dvorní Tateův 
překladatel David Short pustil i do slovenštiny a podle    Ještě ke konferenci Truth & Power: z recepce v zahradě rezidence velvyslance a  
jím i Richardem čtených ukázek se mu to opravdu skvěle  dvakrát z večera na slovenském velvyslanectví (zleva: Richard, Tate a Short) 

podařilo a navíc krajany pobavil svými příhodami. Nejen  
na linguistické výpravě do Košic před odjezdem ze země, kde předtím zažil i sovětskou okupaci, laureát Ceny Jiřího 
Theinera se představil nejen jako zkušený překladatel, ale i zábavný kumpán a rozesmál i Tatea i autora Richarda, 
takto britského lékaře. A nakladatelství Jantar má stále pár výtisků i oněch dvou prvních dílů trilogie, výstižně 
popisující život v socialistickém Československu. A tyto knihy jsou vynikajícími dárky pro naše anglické známé./jn/  
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé v červenci a srpnu 
O prázdninách budeme po vzpomínkách na naše věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje (přišli na Moravu roku 863) a Jana 
Husa (6.7.1415) opět vzpomínat na zemřelé naší komunity. Budou mezi nimi plk. Vladislav Halata z 311ky 
(22.7.1988), plk. Alexander Hess, první velitel 310ky (10.8.1981), spisovatel Jan Křesadlo (13.8.1995), pěvkyně a  
hudebnice Beryl Tučapská (14.8.2013), S/Ldr Karel Kuttelwascher, náš nejlepší stíhač s18 vítězstvími u 1.perutě 
(17.8.1959) a sgt Jan Kaucký, další stíhač z 310ky během Battle of Britain (23.8.1970).  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Prezident Zeman jmenoval menšinovou českou vládu 
Prezident Miloš Zeman jmenoval ve středu 27. června na Pražském hradě po osmi měsících od voleb druhou vládu 
premiéra Andreje Babiše (ANO). Menšinový kabinet složený z ministrů ANO a ČSSD budou po odmítnutí lidovců 
podílet se na vládě údajně ve sněmovně podporovat komunisté. Předseda ČSSD Jan Hamáček se stal prvním 
místopředsedou vlády a zároveň prozatímním ministrem zahraničí. Stalo se tak poté, co prezident Zeman odmítl 
jmenovat do funkce ministra europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Zeman prý hodlá podpořit 11. července novou 
vládu před hlasováním o důvěře ve sněmovně. Pocheho odmítl Zeman jmenovat údajně kvůli postoji k migraci a k 
Izraeli a jeho působení v pražské politice, ale měl by působit ve vedení ministerstva. Někteří experti ČSSD tvrdí, že 
pokud jej Zeman ministrem nejmenuje, mohla by následovat kompetenční žaloba u Ústavního soudu. Prezident má 
totiž ministry na návrh premiéra jmenovat a nikoliv odmítat. Některá média připomínají, že nešťastnou náhodou byla 
vláda jmenována v den výročí justiční vraždy dr. Milady Horákové v roce 1950 
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

O  Krajský soud v Praze už podruhé uznal bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha a desítku dalších  

obžalovaných vinnými z korupce a ovlivňování zakázek v regionu. Rathovi soud potvrdil stejný trest 8,5 roku vězení, 

jako před odvoláním. Manžele Kottovi, kteří podvody organizovali, byli odsouzeni na 7,5 roku vězení a podnikatelka 
Novanská na pět. Vyhlášení rozsudků se obžalovaní nezúčastnili a Rath ohlásil, že se odvolává a dodal, že verdikt prý 
byl na přání prezidenta Zemana a není ještě pravomocný. Soud bývalého hejtmana potrestal po prvním rozsudku, 
který byl zpochybněn kvůli usvědčení s pomocí odposlechů, avšak Nejvyšší soud argumentaci odmítl a případ vrátil do 
kraje. Obvinění byli zatčeni už v roce 2012 a šlo o ovlivňování tendrů a úplatky ve výši mnoha desítek milionů korun 

ohledně staveb nemocnic a rekonstrukce zámku a gymnázia.  O  V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 

2018 Gréckokatolícka cirkev oslávila jedno z jubileí – 50. výročie vzkriesenia tejto cirkvi v bývalom Československu 
posviackou moderného pamätného kríža pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Kríž bol postavený na mieste, kde 
stála pôvodná budova Gréckokatolíckeho kňazského seminára a Vysokej bohosloveckej školy 
  

,,Neboj sa!‘‘ Mladí, viera a strachy... 
 

Z posolstva pápeža Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018 a pred mezinárodným stretnutiem 
mládeže v Paname v januári 2019 
 

Je pochopiteľné, že náhle objavenie sa anjela a jeho tajomný pozdrav: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28), 
Máriu veľmi rozrušili, lebo ju prekvapilo odhalenie jej identity a jej povolania, ktoré boli pre ňu dovtedy neznáme. 
Podobne ako ďalšie osoby vo Svätom písme sa Mária chveje bázňou pred tajomstvom povolania od Boha, ktorý ju v 

jednej chvíli konfrontuje s nesmiernosťou jeho vlastného plánu a zároveň jej dáva naplno pocítiť jej vlastnú malosť 
pokorného stvorenia. Anjel, ktorý vidí do hĺbky jej srdca, hovorí: „Neboj sa!“ Boh vidí aj do nášho srdca. Dobre pozná 
výzvy, ktorým musíme čeliť v živote, predovšetkým vtedy, keď stojíme pred základnými rozhodnutiami, od ktorých 
závisí, čím budeme a čo budeme v tomto svete robiť. To je to „chvenie“, čo pociťujeme pred rozhodnutiami o svojom 
životnom stave, o svojom povolaní. V týchto chvíľach sme znepokojení a zmocňujú sa nás mnohé obavy. 
   A vy, mladí, aké obavy máte? Čo vás vnútri najviac znepokojuje? U mnohých z vás je za tým strach, že nie ste 

milovaní, obľúbení, akceptovaní takí, akí ste. Dnes existujú mnohí mladí, ktorí majú pocit, že by mali byť iní, ako v 
skutočnosti sú, aby sa prispôsobili často umelým a nedostihnuteľným štandardom. Neustále „retušujú“ svoj digitálny 
obraz, skrývajú sa za maskami a falošnými identitami, až kým sa napokon sami nestanú „fake-om“. Mnohí sú 
posadnutí snahou získať, čo najviac „like-ov“. A z týchto neprimeraných očakávaní vznikajú rôzne strachy a neistoty.  
   Ďalší sa obávajú toho, že sa im nepodarí nájsť emocionálne bezpečie a ostatnú sami. Zoči-voči neistému 
zamestnaniu pociťujú mnohí strach, že nenájdu uspokojivé profesionálne uplatnenie, alebo že nebudú môcť 
uskutočniť svoje sny. Takéto obavy dnes majú mnohí mladí – tak veriaci, ako aj neveriaci. A pravdaže ani tí, čo prijali 
dar viery a úprimne hľadajú svoje povolanie, nie sú ušetrení obáv. Niektorí si myslia: možno Boh odo mňa očakáva 
priveľa; možno nebudem skutočne šťastný na ceste, ktorú mi určil, alebo nebudem schopný vykonať to, čo odo mňa 
žiada. Iní sa pýtajú: ak pôjdem po ceste, ktorú mi Boh ukázal, kto mi garantuje, že sa mi ju podarí prejsť až do konca? 
Nestratím odvahu? Nestratím nadšenie? Budem schopný na nej vytrvať po celý život? 
    Vo chvíľach, keď naše srdce napĺňajú pochybnosti a strachy, je potrebné rozlišovanie. To nám umožní uviesť do 
poriadku zmätok v našich myšlienkach a pocitoch, aby sme mohli správne a rozvážne konať. Prvým krokom na 
prekonanie strachov je v procese rozlišovania ich jasné pomenovanie, aby sme nestrácali čas a sily naháňaním 
beztvarých a nestálych prízrakov.  
    Preto vás všetkých pozývam, aby ste sa pozreli do svojho vnútra a „pomenovali“ vlastné strachy. Spýtajte sa: dnes, 
v tejto konkrétnej situácii, ktorú prežívam, čo ma trápi, čoho sa najviac bojím? Čo ma blokuje a bráni mi ísť ďalej? 
Prečo nemám odvahu urobiť dôležité rozhodnutia, ktoré musím urobiť? Nemajte strach pozrieť sa čestne na svoje 
strachy, uznať ich také, aké sú, a vyrovnať sa s nimi. Biblia nepopiera ľudský pocit strachu ani mnohé dôvody, ktoré 
ho môžu vyvolať. Abrahám mal strach (porov. Gn 12, 10 s.), Jakub mal strach (porov. Gn 31, 31; 32, 8), a tiež Mojžiš 
(porov. Ex 2, 14; 17, 4), Peter (porov. Mt 26, 69 n.) a apoštoli (porov. Mk 4, 38 – 40; Mt 26, 56). Sám Ježiš, zakúšal 
strach a úzkosť, hoci na celkom inej úrovni (porov. Mt 26, 37; Lk 22, 44). 
    „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ (Mk 4, 40). Táto Ježišova výčitka adresovaná učeníkom nám 
umožňuje pochopiť, ako často je prekážkou viery nie pochybnosť, ale strach. Po tom, ako pomenujeme naše strachy, 
nám má proces rozlišovania v tomto zmysle pomôcť prekonať ich, otvoriť sa životu a tak pokojne čeliť výzvam, ktoré 
nám predkladá. Zvlášť u nás kresťanov nemá mať strach nikdy posledné slovo, ale má byť príležitosťou nato, aby sme 

zaktivizovali svoju vieru v Boha... a aj v život! To značí, že máme veriť v základné dobro existencie, ktorú nám Boh dal. 
Máme dôverovať, že on všetko napokon dovedie do dobrého konca, aj prostredníctvom pre nás často nepochopiteľných 
životných okolností či  rán. Ak však živíme svoje strachy, smerujeme k tomu, že sa uzavrieme v sebe 
samých;  zabarikádujeme sa, aby sme sa uchránili od všetkého a od všetkých, čo spôsobí, že ostaneme ako 

paralyzovaní. Treba reagovať! Nikdy sa neuzatvárať! Vo Svätom písme nachádzame 365 ráz výraz „neboj sa“, vo 
všetkých možných jeho variantoch, akoby nám to naznačovalo, že Pán si želá, aby sme každý deň v roku boli slobodní 
od strachu..                                                                       /z internetových stránok KBS.sk/ 

*************************************************** 
             Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá predbežne krajanov na prednášku   

egyptológov dr. Jaromíra Málka a dr. Hany Navrátilovej z Griffith Institute oxfordskej univerzity     

     o živote v staroegyptskej dedine stavitelov královských hrobiek v Deir El Medina 
                                                 

          v sobotu 22. septembra o 14:30 v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6       

       

  Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london  Priveďte priatielov!!!  
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Z DOMOVA VE ZKRATCE 

o Zákon o urychlení výstavby liniových celostátně prospěšných  

staveb prošel třemi čteními v poslanecké sněmovně ČR a měl po  
uzávěrce tohoto čísla jít v pátek 29. června ke schválení do senátu.   
Zákon prý podstatně urychlí pokulhávající a celá léta se vlekoucí 
přípravy dálničních staveb, jejichž urychlení požadují i vlády  

sousedních států.  O  Slovenská vláda schválila presun financí z 

európskych fondov na verejnú správu do fondov zameraných na  
súdnictvo. Presun finančných prostriedkov navrhla ministerka 
vnútra Denisa Saková, ktorá ho odôvodnila potrebou realizácie  
komplexnej reformy súdneho systému štátu. Mala by sa tak skrátit 
dlžka súdneho konania, minimalizovanie prieťahov aj zlepšenie 

vymáhateľnosti a zefektívnenie súdnictva. O  Ústavní soud ČR  

zrušil tzv. druhou restituční tečku a stát by tedy měl i nadále  
poskytovat restituentům náhradní pozemky a nejen finanční  
odškodnění i po 1. červenci. Zrušení novely z roku 2016 navrhla  
skupina 18 senátorů, podle kterých zákon vytvářel nerovnost mezi  
lidmi, kteří už získali pozemkovou náhradu a těmi, jejichž nároky  
nebyly dosud vyřízeny, nebo jim byly navrhovány nedostatečné  

finační náhrady.  O   Hlavný architekt mesta Martin Róbert  

Dúbravec bol zadržaný policiou Národnej kriminálnej agentúry,  

údajne pre podozrenie z brania úplatku. 
 

DOPISY REDAKCI 

DOPIS Z PRAHY: Chcete mít blbé děti? 
Tak jim kupte chytrý telefon.  
     Toto jsem si přečetl v novinách, asi to byl trochu žert. Ostatně: víte kolik takový - opravdu chytrý - 
telefon stojí? Já jsem přesvědčen, že zblbnout se dá i mnohem laciněji.  
    Všiml jsem si, že - po letech - se ve veřejné diskuzi objevilo zase IQ.  
     Už dlouho se o tom nemluvilo a hlavně nepsalo. Vzpomenete si ještě co to je IQ (inteligenční kvocient)? 
Dá se - ve zkratce - popsat jako číselné vyjádření mozkové kapacity daného jedince, která se v průběhu 
života nemění. IQ se určuje standardními testy. Statistický průměr je charakterizován číslem 100. Komu to líp 
myslí, ten při testu dosáhne čísla vyššího. Stupnice jde přibližně do dvou stovek (Profesor Hawking a podobní 
mají cca 180). Když někdo tvrdí, že má sto devadesát, tak zcela jistě kecá. Kdo má méně než stovku …. , 
vlastně jsem zatím nikoho takového nepotkal. 
     Na jaře osmašedesátého roku, v době, kdy jsem se měl učit na státnice, MLADÁ FRONTA uveřejnila 
několikastránkový test, kterým jste si mohli zjistit kolik máte. Přiznám, že jsem si to tehdy také zkusil. Svoje 

skóre si sice pamatuju, skromnost mi však brání, abych ho tu zmínil. Vlastně nejenom skromnost. V USA 
(prý) někteří důležití lidé tehdy uváděli své IQ i na vizitkách.  
     Zpět do současnosti. Soudobá statistika pochází především z Norska. V Norsku mají povinnou 
vojenskou prezenční službu a všechny nováčky při odvodu IQ testují. Takže mají soubor mnoha a mnoha 
čísel. Kromě toho je snad každému jasné, že když už nikomu jinému, tak Norům se dá věřit.  
     Tyto statistiky ukazuji, že průměrný IQ posledních cca 30 let klesá. Až o tři body za dekádu. Potvrzuji to 
i (menší) statistická šetření provedená ve Finsku, Francii, Anglii i jinde. Nikdo o tom nechce moc mluvit.  
     Jeden čas se tvrdilo, že inteligenci prakticky vyjádřit nejde, že hodnoty IQ ukazují jen a pouze 
schopnost jedinců uspět v testech IQ. Tento názor byl později v minulém století v zásadě vyvrácen.  
     Co se nikdy nepodařilo vyřešit je, do jaké míry je inteligence vytvářena faktory dědičnými, nebo 
naopak, faktory vývojovými. Vzhledem k tomu, že během větší části dvacátého století průměrný IQ populace 
vykazoval nevelký leč výrazný růst, mají mnozí za to, že inteligenci lze podstatně ovlivnit kvalitou výživy, 
hygieny a vzdělání. Tedy faktorů vývojových, které v tom století převážně rostly. Asi to tak je, ale dokázat se 
to nedá.  
    Závažnější je otázka, proč to teď jde (alespoň v naší civilizaci) dolů.  
    Hypotéz je spousta. Kromě - výše již nakousnuté - závislosti na chytrých telefonech, internetu a podobně, 

je zde i televize. Řekli bychom rostoucí tendence pasivně přijímat. Nebo skutečnost, že větší množství dětí se 
rodí starším matkám? Nebo domněnka, že blbí se nyní více množí (nikdy nepotvrzeno). Takže: nevíme. 
   S teorií inteligence ještě důkladně otřásla myšlenka, která se rozšířila v osmdesátých letech minulého 
století: že důležitější než kapacita mozkovny je tak zvaná emoční inteligence. Ta určuje zejména to, jak jsme 
schopni vyjít s ostatními lidmi. Taky na to definovali t.zv. EQ i o s příslušnými testy. Takový jsem ale nikdy 
nepodstoupil, tak raději končím. Aniž bych zmínil cokoliv o pálení trenýrek a podobných nesmyslech.                                                          
                               Z Vinohrad pozdravuje a na letní návštěvu Londýna se těší Honza Krátký.  

*************************************************** 
                           BCSA -- British, Czech and Slovak Association srdečně zve krajany na 

                                tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘  
příště 11.července a pak i 8. srpna od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6 
      

       Informace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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 NEDĚLE 1.7, 8.7. a 15.7., pak prázdniny 

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 

  Děti, Velehrad vás všechny zve do 

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ 
 Učte se česky -- hrajte hry -- najděte    
          si nové kamarády 
   

OPIČKY  (2 – 4) : 11:00 – 12:00 
TYGŘÍCI  (4 - 7) : 12:10 – 13:10 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155631/148964_0_


*************************************************** 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červenci a srpnu 

o    4.července v 19.30 zahraje v Amaryllis Fleming Hall, Royal College of Music, RCM Wind Ensemble s programem 

Bohuslav Martinů: Sextet pro flétnu, hoboj, klarinet, dva fagoty a klavír a skladby Mozarta, Francaixe a Richarda 
Strausse. Info: 020 7591 4314 a  http://www.rcm.ac.uk/events/ 

o    Také 4. července, v 19 hodin, avšak v Birminghamu, vystoupí v Birmingham Repertory Theatre, Centenary Sq., 

Broad St., B1 2EP, v rámci festivalu BE renomovaná a mnohokrát doma i v zahraničí vyznamenaná česká skupina 
moderního tance VerTeDance pod režií Petry Tejnorové. Info: spoluorganizátor České centrum Londýn a 

https://www.birmingham-rep.co.uk/whats-on/be-festival-wednesday-main-programme-2018.html 

o    Ještě do 8. července bude vystavovat v Eames Fine Art Gallery, 58 Bermondsey St., SE1 3UD česká malířka a 

kolážistka Míla Fürstová (vystudovala v Praze i zde) svá díla s důrazem na aspekty mateřství pod názvem All the 
Rivers That Flow Through Me. Otevřeno: (út – so) od 11 do 18 hod, ne do 17. Info: info@eamesfineart.com . 

o    Pokud budete 14. července v Edinburghu, nenechte si ujít v 18.30 v klubu Piccolo, George Sq. Gardens, EH8 9JZ 

jazzový koncert Vít Křišťan Trio (Vít je skvělý klavírista) kde vystoupí v rámci festivalu s norským saxofonistou 

Haraldem Lassenem. Info: Spoluorganizátor České centrum (vstupenky po internetu za £14.) 

o    1. srpna od 19 hodin zahraje v Royal Albert Hall, SW7 2EU, v rámci BBC Proms BBC National Orchestra of 

Wales pod taktovkou Otto Tauska a s cellistou Danielem Müllerem-Schottem. Program: Dvořákův Koncert pro cello v 
B moll a skladby Richarda Strausse a Ethel Smythové. Info: 020 7589 8212 a https://www.bbc.co.uk/events/ebxn5v 

o    Až do 12. srpna potrvá na výstavě Take One Picture v Sunley Room londýnské National Gallery na Trafalgar Sq. 

promítání animovaného filmu pro děti české režisérky Dory Martínkové pod názvem Penelopa, vytvořeného ve 
spolupráci s dětmi londýnské Maple Walk School a inspirovaného obrazem italského renesančního malíře Pintoricchia 
(cca. 1509). Martínková vede filmové kroužky ve školách od r.2008 a vytvořila 60 filmů, mnohé oceněné na festivalech.  

*************************************************** 

Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje české a slovenské     

tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a slovenské sobotní škole 
se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku (od batolat do pěti let). 
Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení, psaní, prvouku a posléze 
zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky 
z českého jazyka. Pořádáme rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a 
akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily         
info:  www.okenko.uk a email: info@okenko.uk  Sobotní škola provozuje činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
Sväté omše Slovak Catholic Mission londýnskej komunity (ktorá oslaví 1.júla o 13tej 10 rokov!) 
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica metra London Bridge: Nedeľa   

13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj po dohovore s duchovným otcom 

***************************************************       
              Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii? 
       Kontaktujte Czech Centre: 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY (v budově velvyslanectví ČR!) 

Telefon: +44-207-307-5180  e-mail: info@czechcentre.org.uk  
 Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd , informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

*************************************************** 

                 ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH KOMUNITÁCH? 

Zkuste si na internetu najít http://krajane.radio.cz/  
   Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně  informací, týkajících se zahraničních Čechů 

v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě 

*************************************************** 
                     ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 

                The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
  Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma 
         Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 
               67 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel:  020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org 
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným) 

*************************************************** 
            VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE? www.velehrad.org.uk   

  Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu: zasílejte šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP  

***************************************************    
                 CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON 

         Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 
 Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, v 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění. 
    Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno 
         každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

***************************************************                                                   
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